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سنجیتوسعهمرزهاونقشآنبرامنیتمرزیامکان

استانخراسانرضویباافغانستان()مطالعهموردیبازارچهمرزی
 2محمدرضا زیرکی ، 1حسن سعادتی جعفرآبادی

             40/14/40: دریافت تاریخ

 21/11/40: پذیرش تاریخ
 چکیده

تووا  در مرزهوای آ  جسو نو دموودز مورز       یمکند را  یمریشه عمده مشکالتی که در داخل هر کشور بروز  زمینه و هدف:

های جغرافیایی و وضعیت خاص سیاسی، اق صادی، اج ماعی و فرهنگی مرزدشوینا ، هموواره    یژگیوایرا  و افغادس ا  به دلیل 

ین مرزهای مش رک ایرا  با کشورهای همسایه بوده اسوتز ایون منه وه بوه دلیول گسو ردگی بورای گوذر ا ورار،          تر پرحادثهاز 

آورده اسوتز از ررفوی    بوه وجوود  ی مواد مخدر همواره مصائب و مشکالتی برای مرزدشوینا   ها کاروا قاچاق کاال و ادسا  و 

گوذاری   ل مرزهای خود، ایورا  را وادار سواخ ه اسوت سورمایه    ف دا  حکوم ی فراگیر و قوی در افغادس ا  و درد ینه عدم کن ر

بر امنیت  ارو یر ایناد و توسعه بازارچه مرزی دوغتأثکالدی برای کن رل مرزهای خود دا  ه با ندز هدف این تح یق بررسی 

 با دز یممرزی اس ا  خراسا  رضوی با افغادس ا  ری دهه اخیر 

بندی دمود زیورا از یکسوو    توا  در زمره تح ی ات توصیفی و همبس گی رب ه یم  ناسی تح یق حاضر را به لحاظ روش روش:

به ددبال بررسی و توصیف وضعیت موجود بوده و از سوی دیگر به ددبال بررسی ارتباط بین دو م غیور توسوعه مورزی و امنیوت     

ای این رد ی( و میدادی )مشواهده، مصواحبه   ه پایگاهبرداری،  ی، فیشا )ک ابخاده یاسنادبا د که با اس فاده از دو روش  یممرزی 

گیوری   ( و بهوره حنم دموده بین دو ریف مسئولین و مردم منه هعنوا   عدد پرسشنامه به 144با مردم و مسئولین منه ه و توزیع 

کرودبوا   وتحلیل ارالعات  ده و با اسو فاده از آزموو     آوری و تنزیه اقدام به جمع SPSSافزاری آمار اس نباری  از بس ه درم

هوای توسوعه مورزی و امنیوت مورزی موردسوننش قورار        م غیربورای   024/4و  262/4م دار آلفوای  به ترتیب با  سؤاالتپایایی 

ها از قابلیت اع ماد الزم  % بوده، بنابراین م یاس24که م ادیر آلفای کرودبا  دو م یاس تح یق باالتر از  گرفت و با توجه به این

 برخوردار هس ندز

در افوزایش ا و غال، بهبوود وضوعیت درآمودی موردم،        دوغوارو  دهد بازارچه مرزی  یمد ایج حاصل دشا   ا و نتایج:ه یافته

ی مرزی، کواهش عبوور غیرقوادودی، کواهش میوزا       ها پاسگاهجلوگیری از مهاجرت، همچنین کاهش هزینه دولت در احداث 

افوزایش امنیوت در منه وه د وش دا و ه اسوتز در پایوا         ورود مواد مخدر به داخل، کاهش قاچاق کواال و ادسوا  و دردهایوت    

 کارهایی جهت ارت اء وضعیت معیش ی مرزدشینا  ارائه گردیده استز راه

 های کلیدی واژه

 خراسا  رضویز -بازارچه مرزی -مرز -توسعه  -امنیت 

                                                            
 hsaadati@ihu.ac.irمسئول: دویسنده –دادشنوی دک ری جغرافیای سیاسی و پژوهشگر دادشگاه جامع امام حسین )ع(  - 1

 سیاسی و پژوهشگر دادشگاه جامع امام حسین )عدادشنوی دک ری جغرافیای  - 2
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 4931زمستان  ،مچهار شماره وم،س سال مرزی، مطالعات نامه پژوهش/      2

 مقدمه

اهداف سیاست خارجی هر یک از کشورهاستز امنیت  ترین امروزه امنیت ملی یکی از مهم

وجوود   تمامیت ارضی و حاکمیت است و حفظ اهداف دیگر و دیز به ملی جوهره اس  الل،

ساز هر هدف کلی و کال  در کشوورها درگورو حفوظ و اینواد ایون هودف        آوردده و زمینه

ثبواتی   (ز بوی 24: 1800حیودری  ) و راز وجود امنیت ملی دا  ن مرزهای مهمئن اسوت  است

های داخلی م عدد در این کشوور بوه    خیر و بروز جنگموجود در افغادس ا  در ری دو دهه ا

ویژه امنیت منارق مرزی جز آز ایرا  تأثیر منفی گذا  ه اسوتز   ررق گوداگو  بر امنیت و به

مسئله آوارگا  و پناهندگا  افغادی، کشت و تنارت مواد مخدر، قاچاق سوال،،  ورارت و   

 –بار اق صوادی   ست که پیامدهای زیا ثباتی سیاسی در افغادس ا  ا گیری از د ایج بی گروگا 

 ز(84: 1808مالزهی ) امنی ی آ  بسیار ملموس بوده است

های جغرافیایی و وضعیت خاص سیاسوی، اق صوادی و    مرز ایرا  و افغادس ا  به دلیل ویژگی

ترین مرزهای مشو رک ایورا  بوا کشوورهای همسوایه       فرهنگی مرزدشینا  همواره از پرحادثه

(ز از عوامل عموده دواامنی و بوروز حووادث گودواگو  مورزی،       14، 1801 پناهی ) بوده است

هووای مسوولحاده بووا ا وورار و قاچاقچیووا ، راهزدووی و   تناوزهووای هوووایی و زمینووی، درگیووری 

: 1820رحم وی راد  ) با ود  ربایی و ترددهای غیرقادودی در مرز می های مسلحاده، آدم سرقت

واد مخودر در جهوا  بورای تموامی کشوورها      عنوا  اولوین قهوب تولیود مو     (ز افغادس ا  به111

 ده استز با توجه به موقعیت گذرگاهی ایورا ، کوه در مسویر عبوور موواد مخودر از         ناخ ه

مرزی این کشوور بوا اسو ا  خراسوا       ( و هم22: 1808حافظ دیا ) افغادس ا  به اروپا قرار دارد

 با دز رضوی، دارای بار امنی ی و سیاسی برای این اس ا  می

و بازرگوادی   ای در ارتبواط بوا دادوسو د    آ  که مرزها دارای مواهب مثبت و ارزدده ه برعالو

با د، مرزهای  رقی کشور بوه دلیول گسو ردگی بورای      ها می برای مرزدشینا  و بهزیس ی آ 

وجوود   های مواد مخودر هموواره مصوائب و مشوکالتی را بورای مرزدشوینا  بوه        کاروا  گذر

(ز از ررفی ف دا  حکوم ی فراگیر و قووی در افغادسو ا  و   12 :1824باقر کرد  ) آورده است
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 9/  ...  مرزی امنیت بر آن نقش و مرزها توسعه سنجی امکان 

درد ینه عدم کن رل مرزهای خود و اد  ال بار دگهداری آ  به کشور ایرا  و از ررفی دیگر 

ایرا  را وادار ساخ ه اسوت بورای    ها، مرزها در اق دار و حاکمیت دولت د ش برجس ه و مهم

(ز این امر 2: 1800حیدری ) ها را دا  ه با د گذاری کن رل مرزهای خویش بیش رین سرمایه

دارد که کن رل جدی بر مرزهای  رقی کشوور دا و ه با وندز در دو     مسئولین ما را بر آ  می

های گوداگودی برای حفاظت فیزیکی و کن رل مرزها صورت گرف ه است  دهه گذ  ه  یوه

های مودیریت   یکی از دموده ده است که  ها و دظریات گوداگودی در این مورد ارائه و دموده

 های مرزی استز مرزی، توسعه این منارق از رریق ایناد بازارچه

تووا  گفوت کوه امنیوت و توسوعه مفواهیمی        در رابهه بااهمیت و ضرورت این پژوهش موی  

یووابی بووه توسووعه بوودو   کووه دسووت روووری پیوسوو ه و الزم و ملووزوم یکوودیگر بوووده، بووه هووم بووه

است و توسعه دیز در برقراری امنیت د ش به سوزایی داردز در  برخورداری از امنیت داممکن 

مووازات زیاد ود     گیرد و به ساخ ار حکوم ی بسیط توزیع قدرت منابع از مرکز صورت می

فاصله پیرامو  از مرکز در ابعاد گوداگو  و بوه میزادوی کوه منوارق حا ویه از حووزه دفوو  و        

یوز در ایون منوارق بوه چوالش کشویده        ودد امنیوت ادسوادی د   توجه حکومت مرکزی دور می

ترین  ادد که عمده ادد، دریاف ه  ودز کشورهایی که دچار داامنی در منارق مرزی خود بوده می

دیواف گی و پیامودهای تبعوی آ  بووده      ها، دا وی از  ورایط توسوعه    مسائل مربوط به این داامنی

دد محویط مناسوبی جهوت    توا دیگر،  رایط ف ر و تنگدس ی در این منارق می عبارت استز به

وجود آمده در این منوارق گورددز    های به برداری از سرپل داامنی و تحریک د منا  در بهره

دیاف گی منارق مرزی، ارتبواط مسو  یمی بوا عودم تعوادل بوین منوارق مورزی و          درواقع توسعه

 جدیاف گی در منارق مرزی، د ای مرکزی یک کشور داردز همچنین با گس رش داامنی و توسعه

(ز امروزه با تغییر 2:1804عندلیب )  ود کل کشور من  ل می رور مس  یم و بالفاصله به آ  به

هوای زیوادی در معنوای آ  اتفواق اف واده اسوتز در        در مفهوم امنیت ملی در جها ، اخ الف

ح ی ت بعد اق صادی امنیت ملی چنا  تغییراتی یاف ه که جای بعد دظوامی را گرف وه اسوت و    

عنوا  د هه مرکزی از دیدگاه تحلیل گرا  راهبرد درآمده اسوتز دربواره امنیوت     تدریج به به
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 4931زمستان  ،مچهار شماره وم،س سال مرزی، مطالعات نامه پژوهش/      1

المللوی قورار    اق صادی تأکید ملی بر روی قابلیت رقابت اق صوادی و موقعیوت بازارهوای بوین    

داردز کشور ایرا  بوا دارا بوود  همسوایگا  م عودد ربیع واب در بع وی از د واط مورزی دارای         

کوه علنواب کشوورها را رو      ود ها به حدی می ه  دت این بحرا با د که گا هایی می اخ الف

دهد، مادند جنگی که بین ایرا  و عراق  اهد آ  بوودیمز بنوابراین    در روی یکدیگر قرار می

دماینود بوا    ربیعی است که کشورها برای دور مادد  از اثرات مخرب این درگیری سعی موی 

هایی که کشورها در ایون مورداسو فاده    روش اتخا  تدابیری به این مهم دست یابندز یکی از

ای اسوت محصوور در    های مرزی استز بازارچوه مورزی محوروه    دمایند، احداث بازارچه می

ها مناز بوه ادنوام تشوریفات تورخی       جوار گمرک خشکی واقع در د اط صفر مرزی و در

 با دز دامه منع د ده بین کشورهای مرزی می هایی که ربق تفاهم کاال یا مکا 

  ود: بندی می هدف کلی و اهداف ویژه ت سیم اهداف این پژوهش به دودس ه،

 هدف کلی: عبارت است از  وناخت توأثیرات بازارچوه مورزی دوغوارو  بور امنیوت        -الف(

 مرز اس ا  خراسا  رضوی با افغادس ا ز منارق هم

یت فعوال  تأثیر بازارچه مرزی در ایناد ا  غال و کاهش بیکاری جمع -1اهداف ویژه:  -ب(

  هرس ا  تایبادز

 تأثیر بازارچه مرزی در بهبود وضعیت معیش ی مرزدشینا  اس ا ز -2 

با توجه به تأثیرات اق صادی، اج ماعی، سیاسی و امنی ی این تح یوق بوه ددبوال پاسوخ سوؤال       

 زیر است:

باد بازارچه مرزی اس ا  خراسا  رضوی با افغادس ا ، چه د شی در امنیت منه ه مرزی تای -1

 دا  ه است؟

  ده است: برای یاف ن پاسخ علمی به این سؤال فرضیه زیر مهر،

احداث بازارچه مورزی باعوت توسوعه منه وه و بهبوود وضوعیت اق صوادی، رفواه دسوبی و           -

 درد ینه افزایش امنیت  ده استز
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 5/  ...  مرزی امنیت بر آن نقش و مرزها توسعه سنجی امکان 

مبووادی دظووری تح یووق بووه روش اسوونادی و ارالعووات میوودادی بووا اسوو فاده از ابووزار پرسشوونامه 

  ده استز آوری جمع

 مبانی نظری تحقیق

امنیت در لغت به معنای رهایی از خهر، تهدید، آسیب، تشویش، اضهراب، هراس، دگرادوی  

دظریوات در خصووص    (زMandel 44:1994) یا وجود آرامش، اع ماد، تأمین و حائل اسوت 

مودر   امنیت در بس ر دو گف ما  اصلی سلبی و اینابی یا منفی و مثبت یوا گف موا  سون ی و    

 ( که هر یک بر وجه خاصی از امنیت دظر دارددز18: 1804مک کین ) ادد  ده مهر،

 4گفتمان سلبی

 ودز این گف ما  از پیشوینه   در ایننا امنیت با دبود عامل دیگری به دام ))تهدید(( تعریف می

تاریخی روالدی برخوردار است و  اخصه بوارز آ  تأکیود بور بعود دظوامی در م وام تحلیول        

وضعیت امنی ی استز راهبرد اصلی در این رویکرد امنی ی، ت ویت توا  دظامی برای م ابله و 

سرکوب د منا  استز از این دیدگاه ))جنگ ادامه سیاست است، الب وه بوا ابوزار و وسوایل     

 وود بورای افوزایش ضوریب امنی وی       رود و بوه زمامودارا  توصویه موی     دیگر(( بوه  ومار موی   

  ا  کو ا با ندز ت ویت سازوبرگ و توا  جنگی  ا  در تنهیز و قلمروی
 امنیت در وجه سلبی :4جدول 

 ابزار دگرش وجوه امنیت امنیت

 قدرت و زور عینی و بیرودی اولویت دظامی دبود تهدید

 (22، 1800منبع: )دویددیا  

 2گفتمان ایجابی

این گف ما  در پی د ود جودی مبوادی و اصوول گف موا  امنیوت سولبی پوا بوه عرصوه وجوود            

تووا     ود که در آ  بس ر می گذا تز از این دیدگاه امنیت، توادایی و  رایهی را  امل می

ای که در عین درگیر  بر این اساس جامعه ز(Lake, 1997, p45)یافت  به منافع همگادی دست

                                                            
1. Negative security 

2. Positive Security Discourse 
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 4931زمستان  ،مچهار شماره وم،س سال مرزی، مطالعات نامه پژوهش/      6

اش ددا و ه   یابی بوه منوافع جمعوی    یا داخلی، توا  الزم را برای دستدبود  با تهدید خارجی 

 (ز210، 1801اف خاری  )  ود با د، امنیت ددارد و داامن گف ه می
 امنیت در وجه ایجابی :2جدول 

 ابزار دگرش وجوه امنیت امنیت

 ارالعات بیش ر  هنی و درودی سیاسی، دظامی، اق صادی، فرهنگی و ززز کسب فرصت

 (24: 1800)دویددیا   منبع:

ای از خهورات و   الزم است به این دک ه توجوه کورد کوه امنیوت در هور دو بعود بوا منموعوه        

تهدیدات مواجه است که برای از بین بورد  یوا بوه حوداقل رسوادد  صودمات و مخواررات        

که دووع خهورات در وجوه سولبی،      آمده، دیازمند توادایی و ضرورت استز اما ازآدنایی پیش

ب ا و حیات معهوف است، با خهرات در وجه اینابی که داظر بور کیفیوت زدودگی     امنیت به

دیگور، خهورات در وجوه سولبی عینوی، ملمووس و قابول         بیوا   هس ند، م فاوت خواهد بودز به

افوزاری هسوو ند و در بعود اینووابی خهورات  هنووی، روحوی، فکووری و      روئیوت یعنوی سووخت  

در بعد اینابی، امنیوت دارای ابعواد    ز(Rvzna, 2004, p22) افزاری هس ند احساسی یعنی درم

با ودز کوه بوا توجوه بوه ارتبواط        گوداگودی ازجمله امنیت مرزی، اق صادی، سیاسوی وززز موی  

  ودز ای می موضوع این تح یق با امنیت مرزی، به آ  ا اره

 امنیت مرزی

ین عامل تشخی  و جدایی یک واحد م شکل سیاسوی از واحودهای   تر مهممرزهای سیاسی 

دهنوده حود دهوایی اعموال      (، خهوط مرزی همچنین دشوا  101: 1821میرحیدر است )یگر د

حوافظ دیوا    با ود )  یماراده سیاسی حکومت و سهح تماس ف ایی دو دظام سیاسی همنوار 

(ز به ع یده پی ر تیلور مرز مفهومی از بیرو  به درو  است و خط مشخصی است 180: 1824

مارتین گالسنر دیز اع  اد دارد که مرز یوک   ز(taylor 72:1989) دهد یمکه جدایی را دشا  

ی هوا  دولوت خط دیست بلکه یک سهح عمودی است  که از رریق ف ا، خاک و زیرزمین، 

رسود   یمو صوورت یوک خوط بوه دظور       دهدز این سهح در روی زموین بوه   یمهمسایه را برش 
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(1384:2 Glassner )کننوده دو  بندی کلی، مرز خط مشخصوی اسوت کوه جدا    یک جمعر د

صوورت یوک    عنوا  یک مادع عمول کورده و بوه    واحد سیاسی از یکدیگر بوده و این خط به

 (ز2: 1800حافظ دیا   ود ) یمسهح در ف ا و زیرزمین کشیده 

دهنده پایا  سرزمین یک دولت استز سرزمین قلمرو ح وقی و سیاسوی جماعوات    مرز دشا 

هوای عموومی    هاسوتز قودرت   دولوت  را مشخ  دموده و مبیّن قلمرو حاکمیت و صالحیت

حاکم بر کشورها در محدوده سرزمین خود از اخ یارات تام و تمام زمامداری برخورداردود  

کننودز ایون زماموداری ربعواب در محودوده       و برای مردم ساکن آ  ایناد حوق و تکلیوف موی   

گوردد و بودین ترتیوب کشوورها از یکودیگر باز وناخ ه         وده م وقوف موی    مرزهای  وناخ ه 

(ز بنوابراین  60، 1820ها ومی  ) گیورد  المللی در دظمی خاص  کل می  ودد و روابط بین می

وسویله موردم    ها پاسداری از مرزهای کشوور اسوت توا بودین     ترین وظایف دولت یکی از مهم

احساس امنیت دمایندز در مرزها ممکن است به دو صورت از سووی د ومنا  دواامنی اینواد     

منظوور برادودازی رمیوم صوورت      الوب جنوگ کوه غالبواب بوه     عیوار در ق   ود، یکی تهاجم تمام

های داگهادی و یوا  وبیخو  صوورت     های م هعی که به  کل یورش گیرد و دیگر هنوم می

هوای رمیوم    گیرد و بیش ر جهت ایناد ترس و وحشت در دل مردما  و سست کرد  پایه می

نیوت مورزی در ایون    با وندز اموا آدچوه بوا مفهووم ام      با ند، که گاه خود م دمه جنگ موی  می

ادد از: ایناد  رایط و امکاداتی در منارق مورزی کوه  ورارت و     پژوهش ارتباط دارد عبارت

یاف ه و امنیت در منارق  داامنی از قبیل قاچاق مواد مخدر، سوخت، کاال وززز در منه ه کاهش

 مرزی حاکم گرددز

 های مربوط به امنیت داخلی نظریه

پذیری هس ند، برای م ابله و حل  داخلی در معرض آسیب کشورهایی که از داحیه تهدیدات

 دهندز های زیر را بیش ر مورداس فاده قرار می مشکالت خود دودس ه از دظریه
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 نظریه سرکوب داخلی

ترین  اخ  این دیودگاه اسو فاده از ابوزار دظوامی و برخوورد قهرآمیوز بوا تهدیودات          اصلی

ای با مسائل و جذب و ه وم مخوالفین، صورفاب     ریشهجای برخورد  داخلی استز این دظریه به

داده اسوتز اموا بودیهی اسوت کوه ایون دیودگاه         ها را در دس ور کار قورار  محو و دابودی آ 

 (ز08: 1804سعادتی، ) کننده امنیت ملی با د توادد به مدت روالدی تأمین دمی

 نظریه توسعه اقتصادی

های داخلوی و چگوودگی بسویج     پذیری بدر چارچوب دظریاتی که در زمینه برخورد با آسی

با دز   ده است، دظریه توسعه محور می پذیر امنی ی مهر، های کاهش ضریب آسیب قابلیت

های اق صادی  در ادبیات امنیت ملی مهر،  د عمدتاب بر م وله 1464این دیدگاه که در دهه 

امور خارجه آمریکا در  و عمدتاب بادام ))مک دامارا(( وزیر دظامی( مب نی است) و غیر راهبرد

زما  ریاست جمهوری کندی، همراه گش ه استز وی تعریف کالسیک از امنیت را بوه بواد   

اد  اد گرف ه و اس دالل کرد که منابع تأمین سهح مهلوب امنیت برای دولت آمریکا در کنار 

چوه در  های ر د اق صادی و سیاسوی،   م غیرهای دظامی، باید از رریق توجه و تأکید بر مؤلفه

زعوم موک    توسعه تأمین  ودز بوه سوخن دیگور بوه     داخل آمریکا و چه در کشورهای درحال

کوه همگوام بوا توسوعه و ترقوی ایون        دحوی با د به دامارا جوهر و  ات امنیت ))پیشرفت(( می

توا   اهد ت ویت و توسعه امنیت بودز وی ع یده دارد هما  گوده که پیشرفت در  مفهوم می

کندز مردم یک کشور باید منابع ادسادی و ربیعوی خوود    نیت دیز ترقی میحال ترقی است، ام

ای سازما  دهند، تا آدچه را که مورددیاز آدا  است و برای زددگی اد ظوار داردود،    گوده را به

ای کووه فاقوود  ترتیووب در دظوور وی، جامعووه ایوون بووه (زMacnamara 151،1968) تووأمین کننوود

هوای دا وی از دواامنی قورار داردز      یاف گی مهلوبی با د دائمواب در معورض بوروز بحورا      توسعه

اع موادی، تشونج داخلوی، و     که پیامودهای دا وی از دواامنی اق صوادی و ف ور، یعنوی بوی        چو 

 (زnamara  163،1956) یابد رور مس  یم در جامعه ادعکاس می خشودت به
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 های مرزی ای و بازارچه آمایش سرزمین، اقتصاد منطقه

ای،  های آمایشی رسید  به توسعه پایدار، تعادل منه ه ریزی  ک غایت اصلی تمام بردامه بی

هوای محیهوی در فراینود توسوعه منوارق       ها و اس فاده حداکثر از قابلیت توزیع مناسب فعالیت

دهود کوه بواوجود     سواله قبول از اد والب دشوا  موی      ریزی توسوعه در دورا  سوی   استز بردامه

یابی به ر د اق صادی در چند بخش و ح ی افوزایش چشومگیر درآمود سوراده، رمیوم       دست

گذ  ه در پیشبرد اهداف توسعه با مشکالتی مواجه  دز ریشه این مشکالت عمدتاب دا وی از  

های اج مواعی و   زتابریزی توسعه با دگرش صرف اق صادی و بدو  توجه به با تنظیم بردامه

 دت دامن زد و موادع   ای به های اج ماعی، اق صادی و منه ه ای آ  بود که به دابرابری منه ه

(ز تردیودی دیسوت   80: 1808زالوی، ) از برخورداری م عادل همه منارق از مواهب توسعه  د

ترین و اثرگوذارترین مفروضوات در رور، آموایش سورزمین در چوارچوب        که یکی از مهم

ه بندی، موضوع چگودگی مناسوبات کشوور بوا سوایر کشوورها و د وش جایگواه آ  در        منه 

المللی استز بدو  دا  ن یک دیودگاه مشوخ  دسوبت بوه روابوط و چگوودگی        م یاس بین

خصوصواب کشوورهای منه وه( رور،     ) مناسبات اق صادی و فرهنگی کشور با سوایر کشوورها  

دظر با دز درواقع آمایش منارق مورزی  آفرینی مورد توادد دارای تحول آمایش سرزمین دمی

بورداری مهلووب و مناسوب از     منظور بهوره  دهی ف ایی منارق مرزی به دوعی از سازما  که به

در چوارچوب توسوعه و امنیوت کشوور اسوت       های این منارق در راس ای منافع ملوی و  مزیت

پوذیر   مکوا  توا  توزیوع بهینوه جمعیوت و فعالیوت در پهنوه جغرافیوایی منوارق مورزی را ا         می

هوا، تهدیودات و    ها، دیازها، محودودیت  یک از این منارق باقابلیت ای که هر گوده ساختز به

های اق صادی، اج ماعی، برخوردار بوده و امکا  ر د  ها، از ریف مناسبی از فعالیت فرصت

معنوی برای ساکنین این منارق فراهم گرددز حال اگر فرایند توسعه ف وایی منوارق    مادی و

ی را کو شی هو منداده جهت ارت ای سهح کیفی زددگی موردم سواکن مورز بودادیم،     مرز

وخواک و   باید ا عا  دا ت که دیاز کشوری همچو  ایرا  بوه خوارر پراکنودگی منوابع آب    

های آ  به فرایند توسعه روس ایی بسیار مشهود استز همچنین با توجه به تعوداد و   سکود گاه
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سوی مرز تأثیرات اق صادی، فرهنگوی   ها با مردما  آ  مل آ افراد ساکن در مرزها و دوع تعا

دهی این تعامالت از ررفی و عدم ثبات جمعی وی   ای را رقم خواهد زدز سازما  و امنی ی ویژه

ای و ف ایی، بین روس اهای مرزی و مرکز از ررف  های منه ه منارق مرزدشین و دبود تعادل

ایی در منوارق مورزی برجوای گذا و ه اسوت،      ای در رودد توسوعه ف و   دیگر، تأثیرات عمده

اق صوادی و ملوی قورار     -های جمعی ی حا یه مرز را در ادزوای اج ماعی ای که مکا  گوده به

ریوزی ف وای ملوی یکوی از      (ز در حوال حاضور روش برداموه   16: 1820محمدی ) داده است

  های توسعه م عادل ف ایی در سهح ملی است و یک ضورورت بورای پویوا کورد     ضرورت

هوای مورزی    یابی بازارچوه  ویژه منارق مرزی استز در این میا  مکا  اق صاد منارق کشور به

توادد از جایگواه مناسوبی    های آمایشی در منارق مرزی می عنوا  یکی از ابزارها و رهیافت به

هوای مورزی درواقوع  واخ  اصولی و اساسوی در        رو ارتباط بازارچه برخوردار با د، ازاین

 با ود  ط بین کشورهای همسایه و خادوارها و موردم سواکن دوواحی مورزی موی     برقراری ارتبا
(154:2004 Chandoevwit) 
 توا  به موارد زیر ا اره دمود: های مرزی را می ای بازارچه ازجمله اهداف منه ه 

زایی سوالم در امور مبادلوه در     کاهش بحرا  بیکاری آ کار و پنها  منه ه از رریق ا  غال -

 فرو ی و خدمات جنبی مورددیاز منارق مرزیز فرو ی، عمده خردها کال 

ت ویت و تثبیت اداره و دظارت دولت در جریا  تردد کاال از کشورهای همسایه به منه وه   -

 های اجراییز و بالعکس در چارچوب سیاست

ساماددهی به مبادالت غیررسمی رایج در منه ه برای کاالهایی که از کشورهای همنووار   -

 گرددز رد میوا

ارت اء سهح رفاه اق صادی، اج ماعی و فرهنگی منه ه از رریق تأمین درآمدی مشوروع و   -

قادودی و فراهم دمود  بخشی از دیازهای روزمره ساکنا  از رریق مبادالت مرزی مشوروع و  

 (ز08، 1808قادودی )کا فی 
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 ها و مباحث تفصیلی تحقیق داده
 با توسعه مرزی و امنیت مرزی تجارب برخی از کشورها در ارتباط

 الف( مرز مش رک آمریکا و مکزیک:

های اخیر، اقودامات بسویاری در    یکی از منارق مرزی بسیار مهم و حساس جها  که در سال

جهت توسعه و امنیت آ  صورت گرف ه است، منه وه مورزی بوین ایالوت م حوده آمریکوا و       

چهار ایالوت آمریکوا و  وش     ر،کیلوم  8101کشور مکزیک استز این خط مرزی به رول 

ایون خوط مورزی از دیربواز      ز(Buchanan 1440)سوازد  ایالت مکزیک را از یکدیگر جدا می

رودز عبور غیرقادودی از این مرز، یکی از عوامول   ترین منارق جها  به  مار می یکی از داامن

دیاف گی در ایون منه وه    آمده که جو داامنی در این دواحی به همراه توسعه حساب می داامنی به

بوا   (زEvans 1998) ترین منوارق جهوا  مبودل سواخ ه اسوت      مرزی، آ  را به یکی از بحرادی

و دیاز ایالت م حده به امنیت از سویی و دیواز دولوت مکزیوک بوه      توجه به مشکالت یاد ده

 توسعه و سرمایه خارجی از سوی دیگر، دو دولت توافق کرددد در چوارچوب معاهوده دف وا   

(NAFTA)      بردامه مش رکی در رابهه با توسعه و امنیت منارق مورزی بوه موورداجرا بگذاردود

هوا در مکزیوک و    هوای آمریکوایی   گوذاری  (ز ربق این بردامه با سورمایه 00: 1804 )عندلیب 

ویژه در منه ه مرزی بین دو کشوور، توسوعه اق صوادی بورای منه وه و کشوور مکزیوک و         به

 8101آمدز بدین منظور منه ه مرزی بین دو کشور به روول   امنیت برای امریکا به ارمغا  می

گوذاری   عنوا  یک منه ه ویژه در دظر گرف ه  د و سرمایه کیلوم ر به 144کیلوم ر و عرض 

 14باهدف توسعه و جذب مهاجرین جویای کار تعیوین گردیودز در ایون منه وه مورزی کوه       

کیلوم ر در داخل مکزیک واقع اسوت، م وررات    14کیلوم ر عرض آ  در خاک آمریکا و 

بوا اجورای ایون     (زBorder link 1994) گوردد  ای اعموال موی   تناری، سیاسی و اد ظامی ویژه

ویژه منابع ادسادی محلی مورداسو فاده قورار    رر، در مرز امریکا و مکزیک، منابع محلی و به

گرفت که عالوه بر رفع مشکل ا  غال، باعت کاهش ترددهای غیرقادودی و درد ینه کاهش 

  دید داامنی و افزایش ضریب در منه ه مرزی دو کشور گردیدز
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 ودیس ی:ب( منارق مرزی رمیم صهی

رمیم صهیودیس ی از هنگام غصب سرزمین فلسهین و تشکیل آ  همواره با مسائل دواامنی در  

سوال باعوت    14تدریج و در ری  دواحی مرزی مواجه بوده استز گرایش به تمرکز  دید به

گردید، ساخ ار ف ایی سرزمین فلسهین به سمت قهبی  د   ودید سویر کنودز ایون قهبوی      

بخش فلسوهین، ایون    ه هنگام تحویل برخی از  هرها به جبهه آزادیای است ک گوده  د  به

هووای توسووعه جووزء  هووا در غووزه و دوووار غوورب رود ارد  ربووق  وواخ   ووهرها و دووواحی آ 

آمددودز دواامنی، درگیوری دظوامی و تبعوی        حسواب موی   ترین منارق خاورمیاده به مادده ع ب

زی، دواحی مرزی را بسیار ع وب  دشین مر دژادی رمیم صهیودیس ی در منارق عرب و مسلما 

مادودگی در دوواحی    میالدی این رمیم بوه مهالعوه دالیول ع وب     44دگاه دا  ه استز در دهه 

 ,Pinchas :1994) ای را بوه موورداجرا گذا وت    های توسوعه منه وه   مرزی پرداخت و رر،

1994 . (Gabby هوای   حول  راههای توسعه و آمایش منارق مرزی رمیم ا غالگر   در بردامه

 زیر ارائه گردیده است:

پیوسو ه سوکود ی    هم های مسکودی برای مهاجرین یهودی به  کل  بکه به ایناد  هرک -1

 امنی یز –

 در دواحی مرزی( با توسعه ملیز) ای ایناد ارتباط و پیودد توسعه منه ه -2

 زای های تشوی ی ویژه جهت ت ویت توسعه منارق مرزی و حا یه اعمال سیاست -8

 ای و محلیز دیازهای منه ه ای مناسب با های حرفه توسعه آموزش -0

 مراتب توزیع خدمات از مرکز تا مرزز ایناد سلسله -1

 ای بود ز ت ویت ارتباط مرز و مرکز جهت خارج کرد  این منارق از حا یه -6

هما  ) دظامی های سنگین عنوا  ابزار برقراری امنیت و پرهیز از هزینه اس فاده از توسعه به -2

های توسعه و آمایش مرز در رمیم صهیودیس ی باعوت تسوریع در توسوعه     منبع(ز اجرای بردامه

هوای   هوا و قابلیوت   ای در دواحی مرزی، افزایش تراکم در دوار مورزی، اینواد فرصوت    منه ه
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 49/  ...  مرزی امنیت بر آن نقش و مرزها توسعه سنجی امکان 

جدید ا  غال در منارق مرزی وززز را سبب و باعت ایناد امنیوت در منوارق مورزی گردیوده     

 استز

 دوده موردپژوهشمح

درصود از خواک کشوور را بوه خوود       0اس ا  خراسا  رضووی در  ومال  ورق دزدیوک بوه      

 ده استز ایون اسو ا  دارای    عنوا  چهارمین اس ا  پهناور کشور  ناخ ه اخ صاص داده و به

 با ود  جام، تایباد و خوواف موی   کیلوم ر مرز مش رک با افغادس ا  در سه  هرس ا  تربت 842

 14(ز بور اسواس آخورین ت سویمات کشووری، خراسوا  رضووی م شوکل از         2 د شه  وماره )

با ودز   آبوادی دارای سوکنه موی    8262دهس ا  و  110بخش،  62د هه  هری،  60 هرس ا ، 

دفر  08دفر بوده که از تراکم  1440042بر  بالغ 1844جمعیت اس ا  خراسا  رضوی در سال 

درصود سواکن در د واط     60ت در حودود  در هر کیلوم رمربع برخوردار استز از این جمعیو 

ادودز بوه علوت  ورایط م نووع اقلیموی،        درصود سواکن در د واط روسو ایی بووده      81 هری و 

جغرافیایی، اج ماعی، فرهنگی و اق صادی توزیع جمعیوت در سوهح اسو ا  م عوادل دیسوت،      

درصد در سوه  هرسو ا  سوبزوار،     21درصد آ  در  هرس ا  مشهد،  11که حدود  روری به

 ادوود  هرسوو ا  دیگوور اسوو  راریاف ه 11مادووده در  درصوود بوواقی 20حیدریووه و  ابور و تربووتدیشو 

 (ز1844سالنامه آماری )
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 موقعیت اس ا  خراسا  رضوی در  مال  رق کشور :1 د شه

مرز با افغادس ا  کوه تنهوا بازارچوه مورزی اسو ا  بوه دوام         در این پژوهش  هرس ا  تایباد، هم

 وده   عنوا  مکا  مورددظر این تح یوق میودادی در دظور گرف وه      ده، به واقع دوغارو  در آ 

 استز

 
 موقعیت  هرس ا  تایباد در اس ا  خراسا  رضوی :2د شه 

 وده   های تعیوین  روش آزمو  فرضیه در این پژوهش، توصیفی تحلیلی با اس فاده از  اخ 

هوای   وتحلیول  گیری از تنزیوه  که روش گردآوری ارالعات میدادی، با بهره استز ضمن این
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بازارچه مرزی( در ) یابی به میزا  اثرپذیری م غیر مس  ل آماری بوده استز در راس ای دست

یوک از سوؤاالت آ  در     ده که هور  سؤالی اس فاده 11یک پرسشنامه  منه ه موردمهالعه از

هووای آ  مووورد  ای لیکوورت اد خوواب گردیووده و د ووایج پاسووخ  گزینووه 1قالووب یووک ریووف  

سال منارق روس ایی و  هری  هرسو ا    61تا  10کلیه افراد  وتحلیل قرارگرف ه استز تنزیه

رود کوه رقوم آ  ربوق آموار      مار موی عنوا  جامعه آماری پژوهش حاضر به   مرزی تایباد به

با ودز بورای اد خواب حنوم دمودوه در ایون        موی  دفور  02082، 1844رسمی سر وماری سوال   

دفور   144آموده   دست  ده است که تعداد دموده آماری به پژوهش از فرمول کوکرا  اس فاده

 با دز می

 سنجش متغیرهای تحقیق

با ود کوه بوه     امنیت مرزی( موی ) وابس هتوسعه مرزی( و ) این تح یق دارای دو م غیر: مس  ل

  ودز ها پرداخ ه می تعریف دظری و عملیاتی آ 

 الف( تعریف نظری متغیر مستقل توسعه مرزی

توسعه در مفهوم، حرک ی به سومت بهبوودی و تغییور  ورایط از وضوع کنوودی بوه  ورایهی         

 گووذارد تووری را بووه دمووایش مووی   توور کووه در ح ی ووت، جنبووه هدفمنوودی آرمووادی    مهلوووب

(67:1974،Krinsteusen ز)توادود سوبب افوزایش     های اق صوادی بوین کشوورها موی     همکاری

مبادالت تناری، اد  وال فنواوری و درد ینوه بهبوود رفواه اق صوادی و افوزایش ر ود گورددز          

های قادودمند و تسهیل  وده   دهد که توسعه مبادالت مرزی در قالب تنارب جهادی دشا  می

هوای دسوبی،    افوزایش مبوادالت رسومی،  وکوفایی مزیوت     توادد محرک خوبی برای  آ  می

هوا،   ای، تثبیوت قیموت   ای، توسوعه بازارهوای بوین منه وه     هوای بوین منه وه    گس رش همکاری

 دهی سودهای تناری، افزایش ا و غال، درآمود و رفواه بورای جامعوه مرزدشوین با ود        جهت

 (ز140: 1800اخباری  )
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 تعریف عملیاتی متغیر مستقل توسعه مرزی

 وده   بور امنیوت مورز موردمهالعوه واقوع      هوا  آ  ریتوأث یی که در م غیر توسعه مرز و ها خ  ا

و افزایش ا و غال، بهبوود وضوعیت درآمودی      دوغارو از: احداث بازارچه مرزی  ادد عبارت

ی مورزی و  هوا  پاسوگاه مردم منه ه، کاهش مهاجرت افراد، کاهش هزینه دولت در احوداث  

 (ز1جدول ) با د یمافزایش امنیت 

 وابسته امنیت مرزی ریمتغب( تعریف نظری 

مفهوم ایناد امنیت مرزی به معنوای جلووگیری از هرگودوه اعموال خوالف قاعوده در روول        

ود ول کواال بوا     مرزهای جمهوری اسالمی ایورا  و ک حلیلوه دموود  توردد ا وخاص و حمول      

(ز 01: 1820با ود )خهوابی     هوای منواز مورزی موی     رعایت ضوابط قادودی از رریوق دروازه 

بوه معنوی وجوود ثبوات در مرزهوا و دفو داپوذیری         وود  یمکه از امنیت مرزها صحبت  وق ی

مرزها از حیت ورود کاالی قاچاق، آسایش و ایمنی مرزدشینا ، ف دا  تهدید در مرزها وززز 

 (ز42: 1802 فیعی ) است

 تعریف عملیاتی متغیر وابسته امنیت مرزی

اده  امل: میزا  کاهش قاچواق کواال بوه داخول کشوور،      ی مورداس فها  اخ  ریم غدر این 

کاهش قاچاق کاال به خارج از کشور، کاهش ورود مواد مخدر، کواهش قاچواق سووخت،    

کاهش عبور غیرقادودی از مرز و کاهش قاچاق ادسا  به خارج از کشوور، کوه از مسوئولین و    

 (ز0جدول ) است ده  سؤالمردم منه ه 

 ها افتهوتحلیل ی تجزیه
 :ها دادهالف( توصیف 

تناسوب جمعیوت  وهری و روسو ایی  هرسو ا  تایبواد توزیوع         ها با توجه بوه  توزیع پرسشنامه

عودد از   24ها بین موردم عوادی  هرسو ا  و     عدد از پرسشنامه 04که  روری گردیده است به

دفوور بووه  144ادوود و منموعوواب  هووا بووین مسووئولین  هرسوو ا  مووذکور توزیووع گردیووده پرسشوونامه

 اددز ها پاسخ داده امهپرسشن
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درصود   16درصود دیوملم،    84تر،  دهندگا  دارای مدرک سیکل و پایین درصد از پاسخ 84

 اددز لیسادس بوده فوق 2/4درصد لیسادس و  18دیملم،  فوق

 توزیع فراوادی پاسخگویا  برحسب تحصیالت :1دمودار 

 
 

 81توا   12هوا بوین گوروه سونی      دهندگا  به پرسشنامه درصد از پاسخ 12ازلحاظ گروه سنی، 

درصود از   1ادودز   سال را دا و ه  14تا  06درصد بین  11سال و  01تا  82درصد بین  22سال، 

 اددز تمایلی به ابراز سن خود ددا  هدرصد دیز  1ادد و  سال بوده 64پاسخگویا  دیز باالتر از 

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن :9جدول 

 تراکمی درصد مع بر درصد درصد فراوادی سن

 سال 12 -81

 سال 82 -01

 سال 06 -14

 باالتر و سال 64

 جمع

 جواب بی

 جمع کل

12 12 1042 1042 

22 22 2040 0842 

11 11 1146 4042 

1 1 148 144 

41 41 144  

1 1   

144 144   

 84دفور  وغل آزاد و    21دفر کشاورز و دامودار،   28دفر کارمند،  26دهندگا ،  از میا  پاسخ

 اددز جواب بوده دفر بی

سیکل وپایین  دیملم دیملمفوق لیسادس لیسادسفوق

ی
ــ

نـ
اوا

ـر
ــ

ــ
ف
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دفور بوین    12سوال،   24 -28دفر به مودت   00سال،  1 – 14دهندگا  به مدت  دفر از پاسخ 10

 اددز سال در منه ه موردمهالعه سکودت دا  ه 00دفر دیز بیش ر از  12سال و  02-20

 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مدت سکونت :1جدول 

 تراکمی درصد مع بر درصد درصد فراوادی سکودت مدت

 سال 1 -14

 سال 24 -28

 سال 20 -02

 باالتر و سال 00

 جمع

 جواب بی

 جمع کل

10 10 1641 1641 

00 00 1446 6642 

12 12 1441 0642 

12 12 1840 144 

02 02 144  

18 18   

144 144   

 

، مشوخ  گردیود کوه ده سوال     1ها در جدول  وتحلیل پرسشنامه ربق د ایج حاصله از تنزیه

درصد مردم و مسئولین مع  د بوددد  62اخیر مصادف بارودق بازارچه مرزی دوغارو  بوده، 

که احداث بازارچه مرزی تأثیر خیلی زیاد و زیادی در ایناد ا  غال در منه ه دا  ه است و 

درصود دیوز    82ادودز بوه ترتیوب     های تأثیر خیلی کم و کم پاسخ داده درصد به گزینه 12تنها 

ود درآمودی موردم منه وه    اع  ادداردد که بازارچه مرزی دوغارو  خیلی زیاد و زیاد در بهبو 

مؤثر بوده استز در پاسخ به سؤال احداث بازارچه مرزی و کاهش مهاجرت افراد جووا  از  

درصد به  4ادد و کم ر از  کرده درصد از مخاربین به تأثیر خیلی زیاد و زیاد ا اره 06منه ه، 

دازه باعوت  اددز در پاسخ به این سؤال که بازارچوه مورزی چوه ادو     گزینه خیلی کم پاسخ داده

دهندگا   درصد از پاسخ 86های مرزی گردیده  های دولت در احداث پاسگاه کاهش هزینه

درصود از موردم و مسوئولین     11 ادودز همچنوین   های خیلی زیاد و زیاد را اد خاب دموده گزینه

مع  د به این امر هس ند که احداث بازارچه مرزی دوغارو  باعت افزایش امنیوت در منه وه   

  ده استز
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 درصد گویه های متغیر بازارچه مرزی :5 جدول

 خیلی زیاد زیاد یتا حد کم خیلی کم گویه ها

 8146 8441 2141 648 1441 احداث بازارچه مرزی و افزایش ا  غال در منه ه -1

 1841 2244 8442 1046 1040 احداث بازارچه مرزی و بهبود وضعیت درآمدی مردم -2

 1841 8248 2442 1642 048 و جلوگیری از مهاجرتاحداث بازارچه مرزی  -8

 احداث بازارچوه و کواهش هزینوه دولوت در احوداث      -0

 های مرزی پاسگاه
241 1141 0144 20 241 

 1044 0440 8444 1446 842 و افزایش امنیت در منه ه احداث بازارچه مرزی -1

 

 های توسعه مرزی هیستوگرام شاخص :2نمودار 

 
 

 ،در معبر رسمی بوین دو کشوور ایورا  و افغادسو ا     فعال مرزی به دام دوغارو ، بازارچه تنها 

و از  هر هرات افغادسو ا    11ایناد ده است و فاصله آ  از  هر تایباد  ررفه یکصورت  به

هوا و فرمادودهی مرزبوادی اسو ا       ربوق آموار رسومی سوازما  بازارچوه      زبا د میکیلوم ر  181

 ،قالوب غرفوه دار   ردفر از مردم بوومی و مرزدشوین د   204بیش از  (2جدول ) خراسا  رضوی

که دسبت  مشغول بکار  ده 00صورت مس  یم در سال  بهکارمند وززز  ،رادنده، کارگر ،مبا ر

بورای صودها دفور در بخوش تولیود و      مچنوین  ه درصدی را دا  ه استز 12به سال قبل ر د 

 

ی
ــ

ــ
ــ

نـ
اوا

ـر
ــ

ــ
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 توسعه مرزی
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این عمده اقالم صادراتی از  غال ایناد ده استز  ا صورت غیرمس  یم ، بهراهی خدمات بین

 ،مصووالح سوواخ مادی ،مصوونوعات، تولیوودات صوونع ی ،مووواد غووذایی ووامل بازارچووه موورزی 

، خوادگی  زملووا  ،دواع لولها ،مواد و محصوالت  یمیایی، مواد  وینده ،مصنوعات پالس یکی

 با دز ارقام اخذ ده از سازما  گمرک اس ا  خراسا  رضووی  میلوازم بهدا  ی و آرایشی 

 (، مؤید این دک ه استز6جدول )

، میوزا  ارزش صووادرات بازارچوه سوویر صوعودی دا وو ه،    1824-00سوواله  6روی یوک دوره   

 1800در سوال   میلیو  دالر 6642میلیو  دالر به  141از  24که صادرات آ  در سال  روری به

، 086، 102، 000به ترتیوب   00و  08، 02، 01، 04های  رسیده استز میزا  صادرات در سال

 درصد ر د دا  ه استز 114و  124
 (4973 – 4981ارزش صادرات بازارچه مرزی دوغارون ) :6جدول 

 درصد افزایش ارزش صادرات به دالر سال

1824 1120160 - 

1804 1444444 000 

1801 2144444 102 

1802 81444444 086 

1808 11244444 124 

1800 66244444 114 

 

 (4984 -4985زایی بازارچه مرزی دوغارون ) آمار اشتغال :7جدول 
 درصد افزایش ا  غال مس  یم سال

1801 110 - 

1802 284 000 

1808 212 102 

1800 204 086 

 124 124 1801*ماهه اول  سه

 تعهیل گردیدز 4/8/01دوغارو  در تاریخ  * بازارچه مرزی

 ها و فرماددهی مرزبادی اس ا  خراسا  رضوی منبع: آمار رسمی سازما  بازارچه
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دهندگا  مع  د  درصد از پاسخ 61( مشخ  گردید، 0جدول ) های امنیت در مورد  اخ 

 16اسوتز  یاف وه   بوددد که با احداث بازارچه مزی دوغارو  عبور غیرقوادودی از مورز کواهش   

 86ادودز   های کم و خیلی کم را اد خاب دمووده  درصد گزینه 10حدی و دیز  درصد، گزینه تا

 82یاف وه اسوت و    درصد دیز مع  ددد که کاهش ورود مواد مخدر خیلی زیاد و زیاد کواهش 

درصد دیز مع  د بوددد که کاهشی ددا  ه استز در پاسخ به سؤاالت کاهش قاچاق کاال بوه  

 21و  22ادود،   درصد پاسخ خیلی زیواد و زیواد داده   14و  10کشور به ترتیب داخل و خارج 

 وجود دیامده استز درصد دیز مع  د بوددد که کاهشی در این زمینه به

یاف وه   درصد از مردم و مسئولین مع  ددد که قاچاق سووخت خیلوی زیواد و زیواد کواهش      02

مورد قاچواق ادسوا  بوه خوارج از      اددز همچنین در درصد دظر مخالف ابراز دموده 28است و 

 21درصد از پاسخگویا  مع  ددد که کاهش خیلی زیاد و زیادی دا و ه اسوت و    20کشور 

درصد مع  ددد که  82با د که  می 2تأمل، سؤال  اددز دک ه قابل درصد دیز چنین دظری ددا  ه

ه اسوت کوه   احداث بازارچه تأثیر چندادی بر کاهش و جلوگیری از ورود مواد مخدر ددا و  

 توا  سودهی زیاد حاصل از قاچاق آ  دادستز ترین عامل را می در این مورد اصلی
 درصد گویه های متغیر امنیت مرزی ;8جدول 

 خیلی زیاد زیاد یتا حد کم خیلی کم گویه ها

 2246 8240 1648 442 442 کاهش عبور غیرقادودی از مرز -1

 1148 2041 2841 1440 1248 داخل کشورکاهش میزا  ورود مواد مخدر به  -2

 1241 8641 2042 1148 1448 کاهش قاچاق کاال به داخل کشور -8

 2046 8446 1148 1048 1142 کاهش قاچاق کاال به خارج از کشور -0

 1442 2248 8448 1642 241 کاهش قاچاق سوخت به خارج از کشور -1

 0640 2242 048 1240 041 کاهش قاچاق ادسا  به خارج -6
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 های امنیت مرزی هیستوگرام شاخص :9نمودار 

 
 

 ها دادهب( تحلیل 

ی افراد به سؤاالت م غیر مس  ل توسوعه مورزی بوین م وسوط و     ها پاسخکه میادگین  ازآدنایی

ها مع  ددد بازارچه در افزایش ا  غال، بهبود وضوعیت   یآزموددزیاد بوده است و به عبارتی 

یر زیوادی دا و ه اسوت، بنوابراین     توأث درآمدی، کاهش مهاجرت و درد ینوه افوزایش امنیوت    

با ودز همچنوین میوادگین دموره      یمو  80/8میادگین دمره پاسخگویا  بوه م غیور توسوعه مورزی     

بت و دزدیکی با یکدیگر را دشوا   است که ت ریباب قرا 00/8پاسخگویا  به م غیر امنیت مرزی 

دهنده آ  است  با د، دشا  یمتر  یینپادهدز چو  ادحراف از معیار در م غیر توسعه مرزی  یم

مننور بوه بهبوود امنیوت      دوغوارو  دهنودگا  در موورد اینکوه آیوا بازارچوه مورزی        که پاسخ

یرهوا دیوز   داری م غ هسو ندز ایون وضوعیت در  واخ  معنوی      ال ول م فقمرزدشینا   ده است 

 وده کوه دشوا      برای امنیت مرزی حاصول  4441که ضریب کم ر از  روری تأیید ده است به

بر امنیت مرزی موؤثر بووده    دوغارو ایناد و توسعه بازارچه مرزی  44/4دهد با ارمینا   یم

آمده است کوه ا واره دارد    دست برای م غیر توسعه مرزی به 441استز و دیز ضریب کم ر از 

 یر داردزتأثی توسعه مرزی ها  اخ ایناد بازارچه مرزی بر  41/4ا ارمینا  به اینکه ب

 

 

ی
ــ

ــ
ــ

نـ
اوا

ـر
ــ

ــ
فـ

 

 مرزی امنیت

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 29/  ...  مرزی امنیت بر آن نقش و مرزها توسعه سنجی امکان 

 اسمیرنوف متغیرها –آزمون فرض کولموگروف  :3جدول 

 امنیت مرزی توسعه مرزی ها  اخ 

 فراوادی

 میادگین

 ادحراف معیار

00 44 

848044 840804 

 ز41620 ز08026

 zآماره 

 داری معنی

 ز018

 ز064

14202 

 ز484

ای  که م یاس سننش م غیرهوا، لیکورت بووده و ایون م یواس، در سوهح رتبوه        با توجه به این 

هوا،   بنابراین برای تعیین درمال یا غیر درمال بود  م یاس دهدز م غیرها را موردسننش قرار می

 از آزمو  فرض پیرسو  جهت تأیید یا رد فرضیه تح یق اس فاده  دز
 Pearson آزمون فرض پیرسون 

احداث بازارچه مرزی باعت توسعه منه وه و   "ادنام آزمو  فرض پیرسن در مورد فرضیه با 

، مشوخ  گردیود   "بهبود وضعیت اق صادی، رفاه دسبی و درد ینه افزایش امنیت  ده است

اسوت، بودین معنوی کوه      4/05  ده کوچک تر از سهح آلفای داری محاسبه که سهح معنی

گورددز   موردقبول واقوع موی   41/4این فرضیه با ضریب بین دو م غیر همبس گی وجود دارد و 

یعنی بازارچه مرزی دوغارو  در افزایش ا  غال، بهبود وضعیت درآمدی مردم، جلووگیری  

هوای مورزی، کواهش عبوور      از مهاجرت، همچنین کاهش هزینه دولوت در احوداث پاسوگاه   

ادسا  و دردهایت  غیرقادودی، کاهش میزا  ورود مواد مخدر به داخل، کاهش قاچاق کاال و

تووا  گفوت توسوعه منه وه مورزی       افزایش امنیت در منه ه د ش دا  ه استز به عبارتی موی 

موردمهالعه از رریق بازارچه مرزی دوغارو  تأثیر زیادی بر توسعه و دردهایت امنیت منه ه 

 موردمهالعه داردز
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 Pearsonآزمون فرض  :41 جدول

 توسعه مرزی امنیت مرزی

 همبس گیضریب 

 داری معنی

 تعداد

 *ز222

 ز402

00 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 گیری  نتیجه 

هوا ازجملوه    کوه دولوت   رووری  بوه  تأمین امنیت مرزها همواره از اهداف کشورها بووده اسوت  

مرزی را ارائوه  های گوداگو  مدیریت  جمهوری اسالمی ایرا  جهت دیل به این هدف دموده

ای یکوی از   اددز دموده توسعه های کالدی جهت کن رل و امنیت مرزی دموده گذاری و سرمایه

های مورزی اولوین گوام     این الگوهای مدیریت مرزی است و در این جهت، احداث بازارچه

زدایی از منوارق مورزی و امکوا  فوراهم دموود  مبادلوه بوین مرزدشوینا  دو          جهت محرومیت

ها استز د واینی   ای ازاین گوده دموده با دز بازارچه مرزی دوغارو  دموده ه میکشور همسای

ها حاصل گردید به سؤاالت این تح یق مبنی بر تأثیر بازارچوه   وتحلیل پرسشنامه که از تنزیه

دوغارو  بر بهبود وضعیت معیش ی مردم و کاهش مهاجرت افراد از منه ه پاسخ داده  د و 

زارچه در بهبود وضعیت معیش ی موردم و کواهش مهواجرت افوراد     مشخ  گردید که این با

جوا  از منه ه توأثیر دا و ه اسوتز همچنوین پوس از اعموال آزموو  فورض پیرسوو  جهوت           

مشخ  دمود  وجود یا عدم وجود همبس گی بین دو م غیر )توسعه مرزی و امنیت مورزی(  

 این پژوهش، به وجود همبس گی بین این دو م غیر رسیدز

 هاپیشنهاد

هوای آمواری،    داده وتحلیول   وده و د وایج حاصوله از تنزیوه     آوری با توجه به ارالعات جمع

 ادد از: توادد در منه ه مددظر قرار گیرد عبارت بخشی از اقداماتی که می

  مشخ  دمود  علل تعهیلی بازارچه دوغارو  و فعال دمود  مندد آ  با اقدامات

 رفعال  ده استزغی 01دیملماسی با ررف افغآ  که از سال 
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   هوا و از میوا  بردا و ن چ ربوازا       تهیه و اجرای رر، خرید مرزدشوینا  از بازارچوه

 مرزیز

 اعهای سهمیه خرید برای مرزدشینا ز 

 اعهای تسهیالت برای مرزدشینا ز 

 ایناد منه ه ویژه اق صادی در مرز دوغارو ز 

 نمونه تحقیق 

به  رایط موجود و حاکم بور منه وه دمودوه    های پژوهش، با توجه  وتحلیل یاف ه پس از تنزیه

روری که در این دموده مشخ  گردیده، اینواد   دهایی و کاربردی تح یق حاصل  دز هما 

هوای   توا  با احوداث، فعوال و توادمنود دموود  بازارچوه      ای را می امنیت در وجه دموده توسعه

دوبه خود افزایش درآمد و آورد ددبال دمودز این امر به  مرزی که  رایط ا  غال را فراهم می

قدرت خرید و کاهش در  بیکاری و دردهایت بهبود معیشوت مرزدشوینا  را در پوی خواهود     

هوا   دا ت و بهبود معیشت دیز کن رل مرز را در پی دا و ه و هموواره رابهوه دوسوویه بوین آ      

امر حاکم خواهد بودز از سویی کن رل مرز دیز باعت افزایش سهح امنیت منه ه  ده که این 

دیز کن رل مرز را در پی داردز پس از مشخ   د  رابهه دو توسعه مرزی و امنیوت مورزی،   

توا  با اجرای آ  به کن رل و مودیریت مورز اسو ا  رسوید بوه  ور، زیور         پارام رهایی که می

 با د: می

 
 ای مدیریت مرزی نمونه توسعه
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 کر است که دموده فوق تنها بر بعد توسعه ا واره دارد کوه در دظور گورف ن دمودوه       الب ه قابل 

توادود هودف    تنهوایی دموی   اد ظامی در منه وه بوه   –ای بدو  لحاظ دمود  دموده دظامی  توسعه

با د در پی دا  ه با ود، بنوابراین بوین تموامی عوامول       مورددظر را که تأمین امنیت مرزی می

وسویه برقرار بوده و توجه به یکی بدو  در دظر گرف ن سایر موارد با عنایت بوه  یک رابهه د

 ای در پی دخواهد دا تز وضعیت منه ه د ینه

 فهرست منابع  
 بوا تأکیود بور ایورا (، چوا، اول،      ) (، جغرافیای مرز1800) اخباری، محمد و دامی، محمدحسنز

 اد شارات سازما  جغرافیایی دیروهای مسلحز

 ،(، مراحل بنیادین اددیشه در مهالعوات امنیوت ملوی، تهورا ، پژوهشوکده      1801) اصغرز اف خاری

 مهالعات راهبردز
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 ( مرزبادی، اد شارات معاودت آموز ی داجاز1820) خهابی، غالمحسینز 

 چووا، اول، اد شووارات  (، مرزبووادی گذردامووه و اتبوواع بیگادووه،1820) رحم ووی راد، محمدحسووینز

 معاودت آموز ی داجا، تهرا ز

 ی و تهبیوق آ  بوا   ا منه هی جغرافیایی در توسعه ها دگرش(، بررسی و تحلیل 1808) زالی، دادرز

 های اس ا  آ رباینا   رقی، دشریه دادشکده علوم ادسادی و اج ماعیز یژگیو
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 (، بررسی د ش و کارکرد کن ورل مرزهوای اسو ا  خراسوا      1804) سعادتی جعفرآبادی، حسنز

دامه کار ناسوی ار ود، بوه راهنموایی دک ور       ا ، پایا رضوی با افغادس ا  و تأثیر آ  بر امنیت اس 

 اصغر رو ن، دادشگاه جامع امام حسین )ع(ز علی

 ی آمایش منارق مرزی ایرا ، تهرا ، اد شارات فرماددهی و ها چالش(، 1804) عندلیب، علیرضاز

 س اد سماه پاسدارا ز

 در توسوعه پایودار   مورزی   هوای  بازارچهدگاهی به د اط ضعف و قوت (، 1808) کا فی، حسینز

کنفرادس ملوی معمواری و منظور  وهری     (، )دموده موردی: بازارچه مرزی  هر مریوا  ای منه ه

 ، تهرا زپایدار

 ز20دشریه همبس گی،  ماره  (،1824) کرد، باقرز 

 بازرگوادی آ ، چوا، اول،    –(، منارق آزاد و اثرات اق صوادی  1820) محمدی الموتی، مسعودز

 ی بازرگادیزها پژوهشتهرا ، مرکز مهالعات و 

 زگیری دف ا  کل (،1806) زمرکز تح ی ات صداوسیما 

 هوا،   یوه دظر(، امنیوت جهوادی: رویکردهوا و    1804) مک کین، الی، رابرت، دی و لی ل، ریچاردز

 وهشکده مهالعات راهبردزترجمه اصغر اف خاری، تهرا ، پژ

 (، ثبات در افغادس ا  و د وش آ  در امنیوت ملوی جمهووری اسوالمی      1808) مالزهی، پیرمحمدز

 ویژه افغادس ا  پس از رالبا (، اد شارات موسسه ابرار معاصرز) ایرا ، ک اب آسیا

 (، مبادی جغرافیای سیاسی، چا، اول، تهرا ، اد شارات سمتز1821) میرحیدر، درهز 

 (، امنیت اج ماعی، اد شارات پژوهشکده مهالعات راهبردز1800) دویددیا، منیژهز 

 (، ح ووق اساسوی جمهووری اسوالمی ایورا ، جلود اول، اد شوارات        1820) ها می، سید محمدز
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